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Katrs mūsu labais darbs ir daudzinājums Latvijai
Suminājumus saņēma
KNHM un
Iecavas novada domes
līdzfinansēto projektu
koordinatori:
Jurina Leite
(no kreisās),
Aina Ezergaile, Mārtiņš
Dravnieks,
Linda un
Kristaps Arāji, Arnolds
Ziemelis un
Rolands
Bistrovs.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Stadions
3.
pieņemts
ekspluatācijā
Apstiprina
prioritāros
investīciju 3.
projektus
2014. gadam

organizētajā projektu konkursā
«Iedzīvotāji veido savu vidi 2013»
Anta Kļaveniece
šogad par uzvarētāju atzīts Mārtiņš Dravnieks, kurš kopā ar do18. novembrī ar tradicionāli
mubiedriem Zorģos īstenoja volejsvinīgu sarīkojumu Iecavas
bola laukuma un futbola laukuma
kultūras namā tika svinēta
labiekārtošanu. Vakara vadītājs
Latvijas valsts 95. dzimšanas
Andris Bulis izteica cerību, ka šo
diena. Prieka un mīlestības
vārdi skanēja gan sveicienos un ļaužu piemēram nākamgad sekos
pateicības runās, gan dziesmās. ne tikai viņu draugi un domubiedPirmos sumināja cilvēkus, kuri ri, bet, iespējams, arī konkurenti.
Swedbank piešķirto naudas
nebaidās uzņemties atbildību un
ved aiz sevis citus. Vietējās pašval- balvu saņēma kokles skolotāja Alidības un Nīderlandes fonda KNHM se Veisa. Pateicoties viņai, vairāk

kļuvis to iecavnieku, kuri mūziku
jūt dziļi sirdī, uzsvēra Iecavas Mūzikas un mākslas skolas direktore
Ineta Pilverte. Savukārt A. Veisa
vislielāko paldies sacīja savai kolēģei Kristīnei Circenei - daudzu
kopīgu projektu autorei, kura kā
dzinējspēks rosina īstenot dažādas idejas, tāpēc atliek tikai daudz
un ražīgi strādāt. Arī šī pasākuma
muzikālajā ievadā abas skolotājas
piedalījās kopā: A. Veisa koklētāju
ansambļa sastāvā, bet K. Circene,
diriģējot kori.
4.lpp.

Neļauj justies aizmirstiem

Tarkšķēni kuplināja
Valsts svētku koncertu
Nacionālajā teātrī

Beata Logina

Anta Kļaveniece
Novada izglītības iestāžu
pensionētie skolotāji
piektdien, 15. novembrī,
pulcējās kultūras namā.
Satikties un tīt kamolā dzīves
gaišos mirkļus viņus aicināja
domes Izglītības nodaļas
darbinieces – speciāliste
Valda Liekne un metodiķe
Aldonija Gaveika.
Pasākuma vadītāja Anita
Velmunska vedināja pedagogus
ne tikai kavēties mirkļos, kad
spēka bija gana un visa dzīve vēl

priekšā, bet atvērt sirdi arī humora dzirkstij un ļauties dziedāšanai un dancošanai kopā ar
folkloras kopu «Tarkšķi».
Prieku par iespēju satikties,
parunāties un padancot pauda
Elga Veipa. «Nevaru teikt, ka
mājās nav, ko darīt, bet deva sabiedrības arī ir vajadzīga,» sacīja
kādreizējā sākumskolas skolotāja, kas visu savu darba mūžu
– 45 gadus – aizvadījusi Iecavas
vidusskolā. «Esmu karalaika
bērns, tēvs bija kritis, tāpēc ģimenē augu viena un sapņoju,
ka bērnu būtu vairāk.
2.lpp.

Kristīne Karele
«Tarkšķu» vadītāja
18. novembrī acīgākie
folkloras kopas «Tarkšķi»
fani noteikti pamanīja
mūsu uzstāšanos Latvijas
Nacionālajā teātrī, ko
tiešraidē pārraidīja arī
Latvijas Televīzijas 1. kanālā
un Latvijas Radio.
Jā, pieciem «Tarkšķu» bēr-

22.11.2013.

Aicina
6.
pieteikties
telpu futbola
čempionātam

niem - Robertam Veinbergam,
Nikolīnei Mudurei, Katrīnai Jūlijai Casno, Evelīnai Belozerovai
un Albertam Karelim - bija liels
gods piedalīties Valsts svētku
koncertā, kuru apmeklēja tikai
lūgti viesi: Latvijas tagadējais
un bijušie prezidenti, ministri,
Saeimas deputāti, vēstnieki un
citas augstas amatpersonas.
3.lpp.

2013. gada 22. novembrī .

Neļauj justies aizmirstiem

Pensionēto skolotāju pasākums
notika jau otro reizi, un,
gandarīti par kopā sanākšanas
iespēju, visi izteica cerību,
ka jaukā tradīcija
tiks turpināta arī nākamgad.

1.lpp.
«Kad mācījos Svitenes vidusskolā, mēs, vecāko klašu skolēni, darbojāmies ar mazākajiem,
un man tā lieta iepatikās, kļuvu
par skolotāju. Šis laiks bijis piepildīts, tāpēc kaites meklēt ne-

bija kad un likās, ka varu visu.
Skolotājam ir daudz darāmā, bet
bērnu un jauniešu vidū saņemtā enerģija dod milzīgu darba
sparu. Aizejot pensijā, sajūtas
bija savādas, taču ar bijušajiem
skolēniem mēs satiekamies sa-

Izstrādājam jaunatnes
politikas stratēģiju
Laura Jerķe
pašvaldības jaunatnes lietu
speciāliste
Nacionālais jaunatnes
politikas forums «Ievirzi
Latviju!» notika 7. un
8. novembrī Jūrmalā. Kā
jaunatnes lietu speciāliste
piedalījos rezolūcijas izstrādē,
kuras mērķis ir veicināt
jaunatnes politikas aktīvāku
iekļaušanu arī pašvaldības
līmeņa politikā.
Galvenā atziņa, ko guvu, - Iecavas novada pašvaldībā
ir steidzami jāizstrādā jaunatnes
politikas stratēģija vai jāintegrē
tā pašvaldības attīstības programmā kā atsevišķa sadaļa, jo
viena no pašvaldības funkcijām
ir darba ar jaunatni plānošana
un īstenošana, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un

valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus.
Būtiski, ka arī novada jaunieši līdzdarbojas šī dokumenta izstrādē, iesakot savas idejas
pašvaldības jaunatnes politikas
vīzijai, prioritātēm un uzdevumiem, kas ilgtermiņā ietekmēs
jauniešu ikdienu un viņu aktivitātes pašvaldībā. Tāpēc esmu
izveidojusi Jaunatnes konsultatīvo padomi, kuras mērķis ir veicināt jaunatnes politikas izstrādi
un īstenošanu mūsu novadā, kā
arī veicināt jauniešu līdzdalību
lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Padomes sastāvā
iekļauti pārstāvji no Iecavas novada skolām, nevalstiskajām organizācijām, neformālajām jauniešu apvienībām un deputātu
domes, kā arī jaunatnes lietu
speciāliste.

lidojumos un uz ielas. Pa šiem
gadiem viņu bijis tik daudz, ka
dažkārt kādu vairs nepazīstu. Ja
kāds no maniem skolēniem gūst
panākumus vecākajās klasēs vai
turpmākajā dzīvē, tad ir gandarījums, ka tie pamati ir arī no

manis. Prieks, ka vairāki mani
skolēni ir izvēlējušies pedagoga
profesiju un daži no viņiem ir
atgriezušies vidusskolā jau skolotāja statusā, piemēram, Zanda
Zīvārte un Gunita Jakovļeva.»
«Vakars bija lielisks!» ar gandarījumu par to, ka sabiedrība
bijušos skolotājus neizmirst,
sacīja Antoņina Prohorenko.
Visvairāk vēl neseno Iecavas internātskolas sākumskolas skolotāju sajūsminājusi «Tarkšķu» uzstāšanās un iespēja kopā padziedāt un padejot. «Bērnu klātbūtne
manī raisa patīkamas atmiņas
par skolā pavadītajiem gadiem.
Skolotāja darbs nav viegls, taču
bērni pretī dod savu enerģiju; ar
viņiem darbojoties, arī pati jutos
jaunāka. Par skolotāju gan strādāju tikai deviņus gadus, jo pirmā mana darbavieta ir saistīta ar
pavisam citu jomu. Biju ekonomiste un strādāju tirdzniecībā,
bet dzīve izdarīja korekcijas. Paliku bez darba, gatavojos pamest
Latviju, taču kolēģe pierunāja
palikt. Pabeidzu augstskolu un
sāku strādāt skolā. Lai gan par
ekonomisti strādāju daudz ilgāk,
sirdī vairāk jūtos kā skolotāja.»
A. Prohorenko sūta paldies domes speciālistēm par jauko atpūtas vakaru un iespēju satikt
bijušos kolēģus, bet bijušajiem
un esošajiem skolotājiem novēl
veselību un smieklus, kas dod
lielisku uzmundrinājumu ikdienai.

Tautas sports
filmēja Iecavā
Beata Logina
16. novembrī Latvijas
Televīzijas raidījuma
Tautas sports veidotāji bija
ieradušies Iecavā, lai filmētu
sižetu par to, kā bijušā
skeitparka vietā aiz baznīcas
top hokeja laukums.
Viens no raidījuma veidotājiem Reinis Ošenieks iztaujāja
biedrības «Iecavas hokeja klubs»
valdes pārstāvjus Andri Štībeli
un Daini Kravalu par iecerēm un
jau padarīto. Nofilmētais sižets
bija skatāms LTV 1 programmā
otrdienas, 19. novembra, vakarā.
Iecavas hokeja klubs ir iesaistījies LTV Tautas sporta organizētajā akcijā «Iekārto savu hokeja laukumu!». Kampaņas galve-

nais atbalstītājs «Aldaris» nodrošina atbalsta fondu 10 000 eiro
apmērā, kas tiks sadalīts labākajiem projektiem. Akcijas mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu
projektiem, kas orientēti uz atklāto hokeju laukumu atjaunošanu, sakārtošanu vai to izveidi
Latvijas reģionos. Palīdzība tiks
sniegta laukuma un apmaļu sagatavošanai, vārtu uzstādīšanai,
apgaismojumam un citām praktiskām lietām.
Veiksmīgākos izvērtēs un izvēlēsies kompetenta žūrija, kurā
būs sportisti, žurnālisti, sporta
eksperti un «Aldara» pārstāvji.
Vērtējums atkarīgs no hokeja
laukuma nozīmīguma attiecīgajā reģionā, iesniedzēju iniciatīvas un mērķtiecīguma, apkārtējās sabiedrības atsaucības un
iesaistes projekta realizācijā.

. 2013. gada 22. novembrī

Stadions pieņemts
ekspluatācijā
Gita Kravala
1. novembrī Iecavas novada
dome, pamatojoties uz sporta
kompleksa – Iecavas stadiona
būvnieku, pilnsabiedrības
«Reaton-RERE04»,
31. oktobra vēstuli, kurā
tika izteikts lūgums tomēr
samazināt līgumsoda apmēru
un noteikt to 5% apmērā,
pieņēma lēmumu par
izlīgumu ar pilnsabiedrību.
Deputāti nolēma atcelt 15. oktobra lēmumu par līgumsoda
piemērošanu
pilnsabiedrībai

«Reaton-RERE04» un apstiprināt pilnsabiedrības piedāvājumu par izlīgumu LVL 60 131,73
apmērā naudas izteiksmē, nosakot, ka izlīgums parakstāms ne
vēlāk kā 2013. gada 4. novembrī. Šajā datumā izlīgums tika
parakstīts, un jau 5. novembrī
līgumsods ieskaitīts pašvaldības kontā. 14. novembrī valsts
pieņemšanas komisija parakstīja aktu par sporta kompleksa - Iecavas stadiona pieņemšanu ekspluatācijā, un šobrīd objekts pie Iecavas vidusskolas ir
pilnībā gatavs ekspluatācijai.

Diabēta diena
būs 28. novembrī
Mirdza Brazovska
IVSAC direktore
Pasaules Diabēta diena 14. novembris - ir ANO izsludināta diena. To rīko ar mērķi
informēt par cukura diabēta riska faktoriem un pirmajām pazīmēm, kas ir īpaši aktuāli, ņemot
vērā straujo saslimstības pieaugumu ar šo slimību.
Cilvēkiem ar cukura diabēta
riska faktoriem (piemēram, lieko
ķermeņa svaru, paaugstinātu

asinsspiedienu, cukura diabētu radiniekiem), kuri sasnieguši
40 gadu vecumu, reizi gadā būtu
jāveic glikozes līmeņa pārbaude
asinīs, bet cilvēkiem bez diabēta
riska faktoriem šāda pārbaude
nepieciešama reizi trīs gados.
Gaidīsim visus 28. novembrī laikā no pulksten 10 līdz
13 Diabēta dienā Iecavas veselības un sociālās aprūpes
centrā, izmeklējumi un endokrinologa konsultācija - bez
maksas.

Tarkšķēni kuplināja
Valsts svētku koncertu
Nacionālajā teātrī
1.lpp.
Kā stāstīja Latvijas Folkloras biedrības valdes priekšsēdētājs Andris
Kapusts, kas tarkšķēnus aicināja piedalīties atbildīgajā koncertā, - šis ir
pirmais gads, kad vispār tautas kultūras priekšnesumi papildina simfonisko un kora mūziku. Šīs 20 minūtes «Tarkšķu» bērni kopā ar Medeņu
ģimeni no «Skandiniekiem», Kapustu
ģimeni no «Grodiem», Lejiņu ģimeni
no «Budēļiem» piepildīja ar dzīvīgu
Talkas balsu, izjusto «Pie Dieviņa gari

Novada domē
Beata Logina
Iecavas novada domes
kārtējā sēdē 12. novembrī
deputāti izskatīja vairāk
nekā 30 jautājumu.
- Pamatojoties uz Finanšu komitejas 28. maija lēmumu «Par Iecavas novada pašvaldības 2014.
gada budžeta sastādīšanu», 25.
septembra sēdē komiteja izvērtēja pašvaldības budžeta iestāžu
un kapitālsabiedrību iesniegtos un pastāvīgo komiteju akceptētos budžeta prioritāros pasākumus un nolēma ieteikt domei kā pašvaldības prioritāros
investīciju projektus 2014. gadā noteikt: projektu «Iecavas
Mūzikas un mākslas skolas
Grāfa laukumā 1 būvniecība»,
projektu «Autostāvvietu izbūve
pie Iecavas stadiona», Iecavas
parka koncepcijas un tehniskā
projekta izstrāde, Skolas ielas
rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde.
Iepazinusies ar pašvaldības
budžeta izpildītāju iesniegtajiem
pieteikumiem par projektiem un
pasākumiem, kas īstenojami
2014. gadā, ņemot vērā deputātu pastāvīgo komiteju priekšlikumus, dome vienbalsīgi nolēma apstiprināt Iecavas novada
pašvaldības prioritāros investīciju projektus 2014. gadā:
1. Projekts «Iecavas Mūzikas
un mākslas skolas Grāfa laukumā 1 būvniecība»;
2. Projekts «Autostāvvietu izbūve pie Iecavas stadiona»;
3. Iecavas parka koncepcijas
un tehniskā projekta izstrāde;
4. Skolas ielas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde;
5. Projekts «Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana
Iecavas internātpamatskolā, uzlabojot skolas ēkas energoefektivitāti».
- Tā kā beidzas Zemgales

galdi», meitu un puišu saspēli «Aulejas žeperī», budēļu uznācienu un
jestru apdziedāšanos, kas bija uzticēta tieši mūsu bērniem.
«Iecavāi slinki puiši pieci vienu uti kāv’!
Izkavās, apnikās,
vēl tā dzīva vazājās!»
Tā mūsu meitas ķircinājās (attēla priekšplānā). Bet brašie puikas
neatpalika. Arī publika priekšnesumu uzņēma ļoti labvēlīgi. Pēc mēģinājumos pavadītajām brīvdienām atgriezāmies mājās ļoti pacilāti!

reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2007-2013 darbības termiņš, pamatojoties uz
«Atkritumu apsaimniekošanas
likuma» 10. pantu, dome vienprātīgi nolēma uzsākt Zemgales
reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi laika periodam 2014-2020 un apstiprināt izstrādes darba uzdevumu. Ar domes lēmumu plāna
izstrāde deleģēta Jelgavas pilsētas pašvaldībai, nodrošinot Iecavas novada pašvaldības iesaisti plāna izstrādē. Atbildīgā par
plāna izstrādi Iecavas novada
pašvaldībā būs SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» atkritumu saimniecības vadītāja Margarita Zīverte.
- Izskatījuši pašvaldības
aģentūras «Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs» direktores M. Brazovskas ierosinājumu mainīt aģentūras nosaukumu uz «Iecavas veselības
centrs», deputāti vienbalsīgi
nolēma mainīt nosaukumu un
uzdot M. Brazovskai veikt nepieciešamās darbības, tajā skaitā
izmaiņas nolikumā, saistībā ar
iestādes nosaukuma maiņu. Lēmums stājas spēkā 2014. gada
1. janvārī.
- Pamatojoties uz pašvaldības
projektu koordinētājas I. Bramanes iesniegumu, dome apstiprināja Iecavas novada himnu – dziesmu «Ciematā dzimtajā», kuras mūzikas un vārdu
autors ir Mareks Pelsis. Par apstiprināšanu balsoja 11 deputāti (G. Arājs, A. Avots, P. Bite,
V. Gailums, A. Grundmanis,
J. Krievs, J. Ludriķis, A. Mačeks,
J. Pastars, S. Pašukovs un J. Siugalis), atturējās E. Circenis un
A. Vītola, J. Pelsis balsojumā
nepiedalījās, pamatojoties uz
likuma «Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu
darbībā» 11. pantu.
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Katrs mūsu labais darbs ir daudzinājums Latvijai
1.lpp.
Ovācijas skanēja par godu
novadniekam Ēvaldam Kivilandam. Sirmais kungs gan nepiedalījās sarīkojumā, jo pirms
stundas Rīgā no Valsts prezidenta Andra Bērziņa bija saņēmis Atzinības krusta 1. pakāpes
goda zīmi.
Pašvaldības vadītājs Jānis
Pelsis Iecavas novada domes
Goda rakstu un naudas balvu
pasniedza sešiem priekšzīmīgiem sava darba veicējiem. Par
ieguldīto darbu sakoptas vides
veidošanā un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā
apbalvojumu saņēma ilggadējā
Iecavas «apstādījumu diriģente» Daina Rudzīte. Pašvaldības
bijušās dārzkopes sacītajam
«Gods kalpot Iecavai!» turpinājumā pievienojās arī citi apbalvojumu saņēmēji. Par radošu
personīgo ieguldījumu Iecavas
jauniešu sabiedriskās dzīves
aktivizēšanā tika sumināta Ginta Zaumane. Jauniešu grupas
«GTA» dalībnieki atzina, ka tieši
Ginta daudziem Iecavas jauniešiem likusi noticēt saviem sapņiem un izvirzīt jaunus mērķus,
mācījusi sadarboties ar dažādu
paaudžu cilvēkiem un daudz darījusi brīvprātīgā darba popularizēšanā.
Pašvaldības projektu koordinētājai Inesei Bramanei godalga piešķirta par nozīmīgu personīgo ieguldījumu, organizējot
Iecavas novada sekmīgu dalību
konkursā «Eiropas Gada pašvaldība 2013». Pensionētā skolotāja
Benita Hermane tika godināta
par ilggadēju kvalitatīvu pedagoģisko darbību un ieguldījumu jaunās paaudzes muzikālajā izglītošanā. B. Hermane, kas
daudzus iecavniekus savulaik
jau skolojusi Bauskas mūzikas
skolā, pateicās domei par viņas
darba novērtējumu un veltīja
sirsnīgus vārdus Iecavas «mazajai skoliņai» un tās absolventiem
nu jau vairākās paaudzēs.
Tādu pašu apbalvojumu saņēma arī Iecavas Mūzikas un
mākslas skolas pedagoģe Kristīne Circene, kura uzskatāma
par Kora klases un Kokles klases
veiksmīgas sadarbības aizsācēju. Pateicoties Kristīnes iniciatīvai, radošumam un plašajām
zināšanām pasaules mūzikā,
iestādes audzēkņi dzied dažādās valodās, sekmīgi piedalās
konkursos un muzikālos projektos gan reģiona un valsts, gan

Vairāk foto:
www.iecava.lv

Saņemt pašvaldības piešķirto Goda rakstu dodas
Elza Skrodele. Par viņas ieguldījumu tautas tradīciju
kopšanā pastāstīja Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs Juris Krievs.
starptautiskā līmenī. Šogad aprit 18 gadu, kopš Kristīne dzīvo
Iecavā. Zīmīgais skaitlis un apbalvojums liek justies kā pilngadīgai, pilnvērtīgai un līdztiesīgai
Iecavas iedzīvotājai, atzina skolotāja un sacīja paldies vārdus
daudziem iecavniekiem, «sākot
no kundzītēm Iecavas tirgū un
turpinot ar darbiniekiem visās
iestādēs, Lutera draudzi, mīļo
mūzikas skoliņu un tuvākajiem
kolēģiem, vecākiem, audzēkņu vecākiem, kurus jūt kā stipru aizmuguri, pašas bērniem un
skolas audzēkņiem» – viņiem visiem pienāktos pa gabaliņam no
piešķirtā Goda raksta.
Par ilggadēju darbību tautas
tradīciju kopšanā tika sveikta
Elza Skrodele, pie kuras mūža
nogalē mājvietu rada Zilākalna
Marta. E. Skrodele pakavējās atmiņās par pēdējiem trim gadiem
slavenās tautas dziednieces dzīvē un pateicās visiem Iecavas
ļaudīm, kas atceras Zilākalna
Martu un godina viņas piemiņu,
apmeklējot dziednieces atdusas
vietu Sila kapos pie dižās priedes.
Pašvaldības apbalvojumu –
goda nosaukumu «Iecavas Gada
cilvēks» - saņēma izcili trīs jomu
pārstāvji, kuru panākumi tiešajā
darbā un sabiedriskā aktivitāte
īpaši iedvesmojuši un bagātinājuši citus. Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centra direktore
Mirdza Brazovska apsveikumus
no kolēģiem saņēma līdz ar apbrīnu par degsmi, ar kādu viņa
cīnās par stacionāra pastāvēšanu, jo šī nodaļa, lai gan peļņu
nenes, nepieciešama pacientiem.

Par apbalvojumu pateicas
pedagoģe Kristīne Circene.
Augstu novērtēta viņas prasme
ar laipnību un mieru vadīt kolektīvu, ar uzmundrinošiem padomiem kolēģiem dot spēku un
stimulu strādāt. Harizmātiskā
un sievišķīgā vadītāja tika cildināta arī par daudziem citiem talantiem – kā brīnišķīga puķkope,
prasmīga kulināre un kaismīga
ceļotāja.
Deju skolotājs – tā ir misija;
tas nozīmē būt ne tikai pedagogam, bet arī mammai, scenogrāfam un labam cilvēkam, pie kura
vēlas nākt dejot, šādas atziņas
skanēja apsveikumā Iecavas vidusskolas skolotājai un daudzu
kolektīvu vadītājai Solveigai Linejai. Deju pedagogi ir gaismas
cilvēki, kas nesavtīgi strādā, dodot savu enerģiju, zināšanas un
mācot lepoties, ka esam latvieši,
runājam latviski un varam dejot
savas dejas, videosveicienā Solveigai sacīja horeogrāfs un Deju
svētku virsvadītājs Jānis Purviņš. Dzīvespriecīgo, ar labu hu-

mora izjūtu un lielām darba spējām apveltīto skolotāju pašvaldības apbalvojumam bija izvirzījis
kultūra nama jauniešu deju
kolektīvs. Sveicot savu vadītāju,
dejotāji viņu iesaistīja simboliskā Gatves dejā. Solveiga neslēpa,
ka jūtas pateicīga saviem dejotājiem, ģimenei un komandai (klašu audzinātājiem, pianistei), kas
padara melno darbu, lai deju pedagoģe varētu darboties ar pilnu
jaudu.
Zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona 1. rotas komandierim Dainim Kravalam
Iecavas Gada cilvēka nosaukums piešķirts par jaunatnes
patriotisku audzināšanu un aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajās
norisēs. Atceroties mācības Saulaines sovhoztehnikumā, Daiņa bijusī audzinātāja Aldonija
Gaveika atzina, ka puisis jau
tolaik bijis kursa kodols visās
aktivitātēs. Toreiz viņš pratis
organizēt efektīgu pūķa uznācienu Jaungada karnevālā – ar
dūmiem un troksni, toties tagad
viņš ir inženieris un profesionālis
militārajā jomā, kurš plāno un
vada valstiski nozīmīgu objektu
spridzināšanu un jaunu būvju
celtniecību. Īstais vīrs īstajā vietā – par Daini sacīja ilggadējs
viņa biedrs zemessardzē Raitis
Purmalis. Izpalīdzība ir viena
no tām īpašībām, kas raksturo
viņu kā cilvēku; daudziem Daiņa telefona numurs grāmatiņā
ierakstīts kā palīdzības dienests.
Pēc jaunsargu domām, apbalvojums godam pelnīts, jo Dainis ne
vienam vien jaunietim bijis elks
vīrišķības, patriotisma un pašdisciplīnas ziņā; viņš ir autoritāte, kam līdzināties un no kura
mācīties, kā organizēt sevi, citus,
darbu un kā visu paspēt.
Iecavniekus Latvijas Republikas proklamēšanas gadskārtā
sveica Pasvales rajona pašvaldības delegācija. Lietuvieši pauda
prieku, redzot, cik daudz labu
darbu darītāju ir Iecavā un cik
sirsnīgi viņi tiek sumināti.
Pēc tumšsarkanu un baltu balonu lietus, kas nolija pār zālē sēdošajiem, mājīgā gaisotnē uz skatuves pie improvizēta kamīna iekārtojās brāļi Atis un Jānis Auzāni
kopā ar četrām instrumentālās
grupas dalībniecēm. Koncertprogrammā «Vakariņas uz sešiem» izskanēja gan pašu komponēti skaņdarbi un tautasdziesmu aranžējumi, gan populāras
ārzemju autoru dziesmas.
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Iecavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 10

«Par līdzfinansējuma piešķiršanu un izmaksu bērnam izglītības programmas
īstenošanai privātā iestādē vai pirmsskolas izglītības programmas atbalstam
ģimenē pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada domes 10.09.2013. lēmumu (prot. Nr. 16, 7. p.).
IZDOTI
saskaņā ar LR likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās daļas
4. punktu, 43. panta trešo daļu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Iecavas novada
pašvaldībā (turpmāk - Dome) tiek piešķirts un izmaksāts līdzfinansējums bērnam no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības ieguvei, ja bērns
un vismaz viens no bērna likumīgajiem pārstāvjiem ir deklarēti Iecavas novadā un bērns ir reģistrēts rindā Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs, bet vietu trūkuma dēļ nesaņem pirmsskolas
izglītības pakalpojumu Iecavas novadā.
2. Bērna likumīgais pārstāvis šo saistošo noteikumu izpratnē ir
bērna vecāki, bērna aizbildnis vai pilnvarota persona.
II. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs
3. Pašvaldība līdzfinansējuma apmēru nosaka ar atsevišķu domes lēmumu kārtībā, kāda noteikta MK 13.07.1999. noteikumos
Nr.250 «Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par
izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem».
III. Līdzfinansējuma pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība
4. Pašvaldības līdzfinansējumu var pieprasīt bērna likumīgais
pārstāvis, ja:
4.1. likumīgā pārstāvja deklarētā dzīves vieta ir Iecavas novadā;
4.2. bērns reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmas Iecavas novada pirmsskolas
izglītības iestāžu pretendentu rindā;
4.3. nav pieejams pakalpojums Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs.
5. Bērna likumīgais pārstāvis, kas noslēdzis rakstisku līgumu
ar Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētu privātu izglītības iestādi,
kurā īsteno licencētu vispārējās vai speciālās pirmsskolas izglītības
programmu (turpmāk - privātā izglītības iestāde), iesniedz Domē:
5.1. iesniegumu ar pieprasījumu par līdzfinansējuma piešķiršanu;
5.2. izziņu no privātās izglītības iestādes par bērna uzņemšanu
minētajā iestādē, norādot datumu, ar kuru bērns tiek uzņemts, un
līguma kopiju ar privāto izglītības iestādi par bērna izglītošanu;
5.3. bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu, ja iesniegumu sniedz bērna aizbildnis;
5.4. notariāli apliecinātu pilnvaru, ja iesniegumu sniedz pilnvarota persona.
6. Bērna likumīgais pārstāvis, kas noslēdzis rakstisku līgumu
ar uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, kurš ir reģistrēts normatīvajos aktos par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanu noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības
programmas apgūšanai bērna ģimenē, iesniedz Domē:
6.1. iesniegumu ar pieprasījumu par līdzfinansējuma piešķiršanu;
6.2. līguma kopiju ar uzraudzības pakalpojuma sniedzēju;
6.3. notariāli apliecinātu pilnvaru, ja iesniegumu sniedz pilnvarota persona.
7. Pēc iesnieguma saņemšanas Domē Izglītības nodaļa pārbauda iesniegumam pievienotos dokumentus.
8. Līdzfinansējums tiek piešķirts ar Domes priekšsēdētāja lēmumu, ja bērna likumīgā pārstāvja iesniegtie dokumenti par pakalpojuma sniedzēju atbilst normatīvajiem aktiem un prasībām
par pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtību.
9. Dome slēdz trīspusēju līgumu par bērna līdzfinansējuma izmaksas kārtību ar bērna likumīgo pārstāvi un pakalpojuma sniedzēju.

10. Līdzfinansējumu aprēķina ar tā mēneša pirmo datumu, kad
izdots rīkojums par līdzfinansējuma piešķiršanu.
11. Pašvaldības līdzfinansējums netiek izmaksāts par dienām,
kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības
iestādi vai nesaņem uzraudzības pakalpojumu.
12. Pašvaldības līdzfinansējums tiek aprēķināts proporcionāli
privātās izglītības iestādes apmeklējuma dienu skaitam vai dienu
skaitam, kad bērns ir saņēmis uzraudzības pakalpojumu.
13. Par attaisnojošu iemeslu privātās izglītības iestādes neapmeklēšanai šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa.
14. Līdzfinansējumu pārskaita pakalpojuma sniedzējam vienu
reizi mēnesī.
IV. Līdzfinansējuma pieprasījuma noraidīšana vai izmaksas
pārtraukšana
15. Lēmums par līdzfinansējuma pieprasījuma noraidīšanu vai
izmaksas pārtraukšanu tiek pieņemts un Izglītības nodaļa nosūta
lēmumu par līdzfinansējuma atteikumu, ja:
15.1. bērna likumīgā pārstāvja iesniegtajos dokumentos sniegtas nepatiesas ziņas;
15.2. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;
15.3. bērna vai bērna likumīgā pārstāvja dzīvesvieta vairs nav
deklarēta Iecavas novadā;
15.4. pakalpojuma sniedzējs neatbilst normatīvo aktu noteiktajiem kritērijiem.
16. Bērna likumīgais pārstāvis ir tiesīgs pēc norādīto trūkumu
novēršanas atkārtoti iesniegt līdzfinansējuma pieprasījumu.
17. Līdzfinansējuma izmaksas tiek pārtrauktas, ja:
17.1. pagājušas 30 dienas no brīža, kad pašvaldība piedāvājusi
vietu Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādē (priekšsēdētaja
apstiprināts bērnu saraksts), un bērna likumīgais pārstāvis nav
piekritis pirmsskolas izglītības iegūšanai Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādē;
17.2. bērna aizbildnība ir beigusies;
17.3. bērna vecākiem ir pārtrauktas bērna aizgādības tiesības;
17.4. pilnvarotai personai beidzies pilnvaras termiņš;
17.5. beidzies līguma par pakalpojumu sniegšanu laiks.
18. Nepamatoti saņemts līdzfinansējums tā saņēmējam jāatmaksā Domei viena mēneša laikā.
V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
19. Domes priekšsēdētāja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Iecavas novada domē.
20. Domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
VI. Noslēguma jautājumi
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā «Iecavas Ziņas».
Priekšsēdētājs J. Pelsis

Aicinām saņemt balvas
Laimrota Jaunzeme
Noslēdzies kultūras nama
rīkotais fotokonkurss «Mana
Latvija - mana Iecava».
Vēlamies teikt lielu paldies
tiem, kas atrada laiku iemūžināt
mūsu skaisto Iecavu un izveidot izstādi, ko interesenti var ap-

skatīt katru darba dienu no pulksten10 līdz 18. Aicinām fotogrāfiju autorus Aiju Sietiņu, Andri
Kalvānu, Elīnu Rudzīti, Ilzi Arāju, Ingūnu Lāci, Martu Tamuli,
Rolandu Lineju un Valēriju Dombrovsku ierasties Iecavas kultūras namā saņemt konkursa organizatoru sarūpēto balvu.
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Viesi novērtē mācību stundās redzēto
Valda Liekne
Izglītības nodaļas speciāliste
Ineta Bramane
pašvaldības projektu vadītāja
Rudenīgajā pirmssvētku
laikā mūs apmeklēja projekta
partneri no Kipras. Vizītei
atvēlētais laiks no 6. līdz
8. novembrim bija ļoti
piesātināts un darbīgs.
Pirmo dienu viesi pavadīja
Rīgā, Valsts izglītības attīstības
aģentūrā, lai noklausītos lekciju - semināru par izglītības
sistemoloģiju. Atraktīvais un
dzīvesgudrais Latvijas Universitātes emeritētais profesors
A. Broks ātri rada kontaktu ar
Kipras kolēģiem un raisījās saturīgas diskusijas par izglītības
sistēmu, tās kvalitāti, patiesajām vērtībām, kā arī par mūsu
kopīgi īstenojamo projektu.
Nākamā diena bija veltīta
Iecavas apmeklējumam. Pēc viesu vēlmes organizējām mācību
stundu vērošanu Iecavas vidusskolas sākumskolas klasēs un
bērnudārzā. Viesi vēroja matemātikas, dabas zinību, angļu
valodas stundas un 5-6 gadīgo
apmācību nodarbību pirmsskolas izglītības iestādē «Cālītis».

Viesojoties domē, projekta dalībnieki uzklausīja stāstījumu
par izglītības jomas aktualitātēm Iecavas novada
pašvaldībā.
Kipras kolēģi atzina, ka redzētais nodarbībās bija pozitīvs, uz
sadarbību un diferencētu pieeju
orientēts mācību process. Viesi
novērtēja, ka šādas metodes tiek
pielietotas arī ikdienā, jo bērni
tajās jutās brīvi un nepiespiesti.
Bija sarūpēta iespēja vērot,
kā noris interešu izglītības – deju
pulciņa - nodarbība. Tā pārauga
nelielā koncertiņā, kurā kopā
ar «Tarkšķiem» savas kājas izlocīt latviešu lustīgajos deju ritmos bija iespēja arī kipriešiem.
Partneriem tik ļoti iepatikās

Solveigas Linejas mācītās dejas,
ka viesi lūdza ierakstīt mūziku
diskā, lai arī saviem bērniem tās
varētu iemācīt.
Kiprieši apmeklēja arī domi,
lai tiktos ar priekšsēdētāju Jāni
Pelsi, kurš pastāstīja par izglītību un tās nozīmi novada dzīvē.
Pamatojoties uz iepriekšējā reizē
pausto interesi par e-klasi, Iecavas internātpamatskolas pedagoģe Inga Čipena iepazīstināja
ar e-klases darbību tiešsaistē.
Savukārt Dzimtmisas pamatskolas angļu valodas skolotāja Iveta

Salgrāve dalījās ar savas labās
prakses piemēriem angļu valodas priekšmeta mācīšanā. Noslēgumā viesi apmeklēja PII «Cālītis», par ko visi bija neviltotā
sajūsmā. Tika novērtēta dabas
materiālu izmantošana gan telpu noformējumā, gan mācību
procesā, kā arī izbrīnu raisīja
interaktīvo tāfeļu esamība un izmantošana bērnu apmācībā. No
viena skolas direktores izskanēja
neliela nožēla, ka viņas bērniem
nav bijusi tāda iespēja apmeklēt
šādu iestādi. Redzot katrā grupā
pašu bērnu izveidoto stūrīti, kas
veltīts Latvijai, augstu tika novērtēta patriotiskā audzināšana.
Pārsteigumu radīja īpaši māla
nodarbībām aprīkotā telpa, kā
arī pati redzētā nodarbība, jo
viesi novērtēja šādu nodarbību
nozīmi bērnu attīstībā.
Pēdējā dienā plānojām projekta tālākos posmus un komunikācijas veidus turpmākai
nodarbību vērošanai tiešsaistē,
lai būtu ciešāka sadarbība starp
visām projektā iesaistītajām izglītības iestādēm.
Paldies visiem pedagogiem,
kuri sagatavoja atklātās nodarbības, kā arī pārējiem vizītes organizēšanas palīgiem!

Futbolisti triumfē Baldonē
Jevgēnijs Gedertsons
no personīgā albuma
16. novembrī notika Baldones
novada atklātais čempionāts
minifutbolā. Salīdzinot
ar iepriekšējiem gadiem,
dalībnieku skaits bija krietni
sarucis, un šogad turnīrā
piedalījās vien septiņas
komandas. Tomēr
šis faktors bija arī pozitīvs,
jo spēles laiks kļuva ilgāks
un spēles - skatāmākas.
Sacensības risinājās vienas
dienas laikā. Komandas tika sadalītas divās apakšgrupās, un pēc
rezultātiem grupu pirmās vietas
ieguvēji uzreiz tika pusfinālā, bet
otras un trešās vietas ieguvēji izspēlēja vēl vienu ceļazīmi uz pusfinālu.
Pēc izlozes iecavniekiem nācās
spēlēt vienā grupā pret Vecumniekiem, Denso un pagājušā gada
uzvarētajiem Baldones komandu. Sākums mūsu komandai bija
veiksmīgs, un ar rezultātu 2:1 svinējām uzvaru pār Baldoni. Taču

nākamā spēle pret novada kaimiņiem Vecumniekiem bija sarežģīta
un noslēdzās neizšķirti 2:2. Lai
automātiski kvalificētos finālam
no pirmās vietas grupā, iecavnieki,
neskatoties uz pretinieku atklāto
rupjību, ar rezultātu 6:2 sagrāva
Denso.

Pusfinālā Iecavas komanda
bez problēmām apspēlēja Bārbeli
(3:0). Liktenis izšķīra, ka turnīra
pirmajā un pēdējā spēlē cīnīsies
Iecava pret Baldoni. Finālā Baldones komanda centās revanšēties,
izvirzoties vadībā. Tomēr iecavnieku neatlaidība ļāva atspēlēties, un

čempiona tituls tika noskaidrots
pēcspēles soda sitienos. Sākums
bija veiksmīgāks baldoniešiem,
kad tie izvirzījās vādībā ar 3:1.
Taču par šīs sērijas zvaigzni kļuva
Iecavas vārtsargs Mihails Kohanovičs, kas atvairīja divus sitienus un izlīdzināja rezultātu. Psiholoģiskais pārsvars bija Iecavas
pusē, un izšķirošajā sitienā Baldones spēlētājs sita garām vārtiem.
Pēcspēles soda sitienos ar rezultātu 5:4 Iecavas komanda svinēja uzvaru, par ko pelnīti saņēma
čempiona kausu un zelta medaļas. Iecavas komandā spēlēja:
M. Kohanovičs, J. Gedertsons,
O. Oleksivs, A. Tiščenko, A. Sipalo, R. Šastakovičs, J. Rozumnijs,
D. Feldmanis un R. Ivenkovs.
Jāpiebilst, ka futbola sezona
šogad vēl nav beigusies un 30. novembrī Iecavas vidusskolas sporta zālē sāksies kārtējais Iecavas novada čempionāts telpu
futbolā. FK Iecava aicina komandas pieteikties turnīram
līdz 26. novembrim pa tālruni
29800006 vai rakstot uz e-pastu: fkiecava@inbox.lv.

. 2013. gada 22. novembrī

Sporta namā

Sporta ziņas

Svarīgas spēles ar sīviem preLatvijas Jaunatnes
tiniekiem Zemgales Amatieru
basketbola līga
hokeja līgā 17. novembrī aizMinispēles
vadīja Hokeja kluba Iecava
24. novembrī plkst. 11:00
komandas.
Iecava – Jelgava
Amatieru līgā iecavnieki sparīgi
26. novembrī plkst. 11:00
cīnījās ar MMM vienību. Mūsu
Iecava – Bauska
sastāvā vārtus guva Kaspars Sīlis, Dainis Kravals, Raivo Gruzda, Andris Štībelis un Jānis
Latvijas basketbola
Upelnieks, nodrošinot uzvaru
līgas 3. divīzija
ar rezultātu 5:3. Veterānu līgā
4. decembrī plkst. 20:30
tikpat sīva spēkošanās notika
BK Dartija - Sigulda
ar Ozolnieku komandu. Sestajā
18. decembrī plkst. 20:30
minūtē par vārtu guvumu pēc
BK Dartija - Rīdzene/Turība 2
Armanda Andersona piespēles
parūpējās Gvido Kalnmalis, bet
Iecavas novada sporta
sāncenši rezultatīvi atbildēja
13. novembrī sporta namā norisinājās Iecavas novada sporta
skolas
skolas «Dartija» atklāto vieglatlētikas sacensību telpās pirmais pēc 10 minūtēm. Četras minū«Dartija» atklātās
tes pirms otrā puslaika beigām
posms C grupas sportistiem.
vieglatlētikas
pēc Didža Čonkas un Jāņa
30 metru skrējiens
sacensības telpās
1. vieta - Karīna Toniga (4,48 sek.); Rūdis Pēteris Lasmanis (4,61) Dzeņa piespēles uzvaras pun20. novembrī plkst. 14:00
ktu mačam pielika Raivo Gruz2. vieta - Enia Tīna Šusta (4,81 sek.); Artūrs Šteinbergs (4,72)
D grupa
da – 2:1 HK Iecava labā.
3. vieta - Lana Boskačenko (4,99 sek.); Gustavs Riekstiņš (4,89)
27. novembrī plkst. 16:00
Šīs nedēļas beigās 23. novembrī
30 metru barjerskrējiens
B grupa
amatieri spēlēs pret Bokovu,
1. vieta - Enia Tīna Šusta (6,08 sek.); Oto Filipsons (6,17)
4. decembrī plkst. 16:00
savukārt 24. novembrī veterā2. vieta - Karīna Toniga (6, 12 sek.); Oskars Pudņiks (6,43)
A grupa un juniori
ni – pret Ledusvīriem.
3. vieta - Amanda Jakobi (6,58 sek.); Aleksandrs Jasutis (4,48)
Augstlēkšana
1. vieta - Linda Linka (1,30 m)
Vēl vienu zaudējumu LBL 3 turnīrā piedzīvojuši BK Dartija
1./2.vieta - Rūdis Pēteris Lasmanis, Renārs Voroškovs (1,25 m)
basketbolisti. 13. novembrī savā laukumā iecavnieki atzina
2. vieta - Karīna Toniga (1,25 m)
SK Rūjiena pārākumu - 78:89 (rezultāts pa ceturtdaļām 25:15;
3. vieta - Aleksandrs Jasutis (1,25 m)
19:17; 17:25; 17:32). Ar double-double (26 punkti un 12 izcīnītas
3./4. vieta - Lana Boskačenko un Amanda Gromova (1,15 m)
bumbas) iecavnieku sastāvā izcēlās Ģirts Hauks. Iecavas komanLodes grūšana
da ar divām uzvarām un pieciem zaudējumiem bilancē pagaidām
1. vieta - Karīna Toniga (9,16 m); Sandis Šaškovs (8,95 m)
ierindojusies turnīra tabulas 9. vietā.
2. vieta - Enia Tīna Šusta (8,31 m); Oskars Pudņiks (7,57 m)
3. vieta - Amanda Gromova (6,98 m); Rūdis Pēteris Lasmanis
(7,33 m)
400 metru skrējiens
1. vieta - Enia Tīna Šusta (1 min. 31,5 sek.);
Rūdis Pēteris Lasmanis (1 min. 43,4 sek.)
2. vieta - Amanda Gromova (1 min. 45,7 sek.); Artūrs Šteinbergs
(1 min. 45,0 sek.)
3. vieta - Linda Linka (1 min. 47,2 sek.);
Aleksandrs Jasutis (1 min. 47,5 sek.)
6. novembrī norisinājās Iecavas novada skolu sacensības basketbolā 4. un 5. klasēm. Sacensībās piedalījās četras komandas.
1. vieta vidusskolas 5.c klases komandai, kurā spēlēja: Emīls Klāsups, Linards Skrastiņš, Dāvis Krots, Kristaps Šuherts, Matīss
Sisenis, Rūdis Pēteris Lasmanis un Roberts Mašiņenkovs. Klases
audzinātāja Inga Belinska, sporta skolotāja Īrisa Korčagina.
2. vieta vidusskolas 5.a klases komandai, kurā spēlēja: Beatrise Plukasa, Mikus Hugo Zaumanis, Artūrs Kalniņš, Rūdolfs Emīls
Smeilis, Oskars Pudņiks un Adrija Ziemele. Klases audzinātāja
Anitra Taurene, sporta skolotājs Voldemārs Pārums.
3. vieta apvienotajai vidusskolas 4.a, b un c klases komandai,
kurā spēlēja Eduards Geks, Adrians Grāvels, Kristiāns Stūrmanis,
Egons Balodis un Ēriks Frolovs. Klašu audzinātājas un sporta skolotājas: Anita Lauciņa un Sigita Dīce (4.a), Skaidrīte Samtiņa un
Īrisa Korčagina (4.b), Sanita Meškalo un Sigita Dīce (4.c).

Saņem augstu
armijas apbalvojumu

Kopvērtējums pēc 1. posma
1. vieta - Karīna Toniga (10 punkti); Rūdis Pēteris Lasmanis (10,5)
2. vieta - Enia Tīna Šusta (11,5); Oskars Pudņiks (18,5)
3. vieta - Amanda Gromova (18,5); Aleksandrs Jasutis (20)
4. vieta - Linda Linka (19); Artūrs Šteinbergs (20,5)
5. vieta - Lana Boskačenko (20); Oto Filipsons (26)
6. vieta - Amanda Jakobi (30); Renārs Voroškovs (27,5)
Iecavas novada sports skolas «Dartija» basketbolisti
LJBL 2. divīzijas Rietumu grupā spēlēja sestdien Iecavā un
svētdien Bauskā.
16. novembrī Iecava - Liepāja
U-15 35:61 (K. Ozoliņš 17, E. Špīss 12)
U-17 62:67 (H. Meļķis 29, A. Sidornekovs 23)
U-14 48:56 (Ē. Naumenko 19, H. Štāls 13)
Iecava - Liepāja 2
U-19 77:78 (J. Pelēcis 37, R. Zariņš 16, R. Lindavs 14)
U-14 37:57 (Ē. Naumenko 14, T. Janeks 10)
17. novembrī Bauska - Iecava
U-15 36:66 (K. Ozoliņš 24, K. Kreicšteins 16, Ē. Naumenko 13,
E. Špīss 10)
U-19 65:76 (R. Zariņš 28, J. Pelēcis 18, H. Meļķis 12)
U-14 74:69 (Ē. Naumenko 19, T. Janeks 18, H. Štāls 13)

Brāļi
Rihards
(no kreisās)
un Dainis
pēc NBS
Goda
raksta
saņemšanas.
Beata Logina
no D. Kravala albuma
19. novembrī Rīgā, Nacionālo
bruņoto spēku apvienotajā
štābā NBS komandieris,
ģenerālleitnants Raimonds
Graube augstu armijas
apbalvojumu pasniedza
diviem iecavniekiem.

Nacionālo bruņoto spēku
Goda rakstu par godprātīgu dienestu un atzinības cienīgiem
sasniegumiem, kas sekmējuši
NBS attīstību, kā arī atzīmējot
Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas neatkarības 95. gadadienu, saņēma kapteinis Rihards Šķeltiņš un virsleitnants
Dainis Kravals.

2013. gada 22. novembrī .

Reklāma un sludinājumi : : :
* Smilts, melnzeme,
šķembas.
* Pašizgāzējs ar iekrāvēju
(12 m3).
Tālr. 29484578.

Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.
SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažādu veidu malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

ZAMS

◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
◊ Pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru
(konteineru īre 12 m3 un 18 m3)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
Tālr. 29457686.
Iecavas sieviešu klubs
«Liepas» aicina kopā izzināt
latviskās tradīcijas:
23. novembrī plkst. 12-17
Iecavas kultūras namā
pasākums
Spēka vietas Latvijā
un mūsu novadā.
Piedalīsies fiziķis, filozofs,
folkloras pētnieks un
Sokrata tautskolas lektors
Dainis Ozoliņš, iecavnieki
Ēvalds Kivilands un Andris
Kopeika, Ausma Spalviņa vadīs darbnīcu, kurā gatavosim
enerģētiskas salmu vijas.
Dalībnieku
līdzmaksājums - Ls 3 (€ 4,27).
22. novembrī plkst. 10.00
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests uz trim minūtēm visā Latvijā iedarbinās
trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu civilās trauksmes un
apziņošanas sistēmas ieslēgšanas kārtību un tās darbību.

ZEMGALES AUTO
MOTO SKOLA

95. kods * dienas grupa Ls 40/ € 56,91
mācību sākums 5.12.
* vakara grupa Ls 50/ € 71,14
mācību sākums 14.12.
B kat. mācību sākums 12.12.
CE kat. mācību sākums 5.12.
www.zams.lv

tālr. 29121985

24. novembrī plkst. 11:00
Iecavas luterāņu baznīcā
sprediķos mācītājs
Guntis Kalme.
Pēc dievkalpojuma pl.12.30
mācītāja pārdomas par savas
tautas likteņgaitām.
Visi mīļi aicināti!
Iecavas luterāņu draudze
aicina uz Mirušo piemiņas
brīdi Sila kapos
24. novembrī pl.16.00.

Iecavas
vidusskolā
4. decembrī plkst. 15:00
Iecavas novada skolu
sacensības BASKETBOLā
6.-7. klasēm.

Aizsaulē aizgājuši
Dzidra Vīgante (07.10.1930. - 14.11.2013.)

Izdevējs – IECAVAS NOVADA DOME.
Reģistrācijas Nr. 0007011661.
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

Pērk : : :
SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus.
Tālr. 26338825, 29172343.
www.cesumiesnieks.lv.

Pārdod : : :
2 istabu dzīvokli Edvarta
Virzas ielā 27. Tālr. 29442846.
zāģmateriālus, nomaļu malku.
Tālr. 26064677.

Aicina darbā : : :
SIA «Investment Property of Latvia» aicina darbā celtnieku ar
plašu pieredzi celtniecības darbos. Tālr. 26060411.
SIA «Baltic Logistic Solutions»
aicina darbā Ķekavā:
noliktavas darbiniekus,
pasūtījumu komplektētājus,
šoferus-ekspeditorus.
CV sūtiet uz: cv@bls.lv,
tālr. 25901407; 67389240.
Iecavas novada pašvaldības
iestāde «Iecavas novada
Sociālais dienests» aicina darbā
sociālo darbinieku darbam
ar ģimenēm un bērniem.
CV, pieteikuma vēstuli, sociālā
darbinieka izglītību apliecinoša
dokumenta kopiju iesniegt personīgi vai pa pastu Iecavas novada pašvaldības iestādē «Iecavas novada Sociālais dienests»,
Dzirnavu ielā 1, Iecavā, Iecavas
novadā, LV-3913, līdz 29. novembrim. Vēlama sociālā darba
pieredze, autovadītāja apliecība.
24. novembrī plkst. 16:00
SVECĪŠU VAKARS
Baložu kapsētā.

Neaizmirsti abonēt

IECAVAS ZIŅAS

decembrim un 2014. gadam!
Gada abonementa cena tikai Ls 7,20/ € 10,24;
abonements vienam mēnesim tikai Ls 0,60/ € 0,85.
Abonēšana Latvijas Pasta nodaļās
un interneta vietnē abone.pasts.lv

Kultūras namā
23. novembrī plkst. 18:00
Iecavas novada atraktīvāko
iestāžu POPIELA.
Pēc Popielas Diskoballīte
kopā ar DJ Ivaru.
Ieejas maksa - Ls 1 (€ 1,42).
24. novembrī plkst. 16:00
Īslīces amatierteātra «Dadži»
izrāde
V. Skudrule «Skaisti
dziedi, lakstīgala».
Ieejas maksa - Ls 1 (€ 1,42).
29. novembrī plkst. 9:30
Latvijas leļļu teātra izrāde
2 cēlienos
«Joka pēc alfabēts».
Tituldziesmas autors Renārs Kaupers.
Radošā komanda aicina
pievienoties alfabēta
apgūšanas spēlei bērnus
no 3 gadu vecuma un
pārliecināties, ka mācīšanās
var būt jautra un radoša.
Režisore - Vija Blūzma.
Lomās: Santa Didžus, Dace
Vītola, Anrijs Sirmais.
Ieejas maksa - Ls 1,50 (€ 2,13).
30. novembrī plkst. 18:00
Jauktā kora «Iecava»
35 gadu
jubilejas koncerts.
1. decembrī plkst. 17:00
DZIESMU VAKARS.
7. decembrī
Planetārijs 3D.
Seansi: plkst. 13:00; 14:20;
15:40; 17:00; 18:20.
Ieejas maksa - Ls 2,00 (€ 2,85).
8. decembrī plkst. 17:00
LIELĀS EGLES IEDEGŠANA
pie kultūras nama.
Informācija par pasākumiem
un biļešu rezervācija
pa tālr. 29391534; 22042081;
26666126; 63941234.
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